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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
(WIEDZA I DOŚWIADCZENIE ORAZ POTENCJAŁ TECHNICZNY) 

 

Usługi (Przedmiot Zamówienia): wykonania analiz numerycznych oraz modelowych badań 
eksperymentalnych steru strumieniowego w ramach projektu realizowanego z Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R 
przez przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 
 

Wykonawca wykaże, że spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki w zakresie wiedzy i 

doświadczenia oraz potencjału technicznego. 
 

I. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 

Wykonawca wykaże, że posiada: 
1) Doświadczenie w prowadzeniu eksperymentalnych badań modelowych z dziedziny 

hydromechaniki okrętu, obejmujących badania charakterystyk hydrodynamicznych śrub oraz 
/lub badania napędowe, w tym co najmniej jedno dotyczące śrub pracujących w układzie tandem 
– co najmniej 3 badania w okresie 2004 – 2018; 

l.p. nazwa badania  czy badanie 

dotyczyło śrub 
pracujących w 
układzie tandem 

(tak / nie) 

okres 

realizacji 

badania  

(od – do) 

podmiot, na rzecz 

którego realizowane 
było badanie  
– nazwa i adres 

Zleceniodawcy 

1.     

2.     

3.     

…     

 

2) Udział w roli realizującego analizy eksperymentalne w projektach badawczo-rozwojowych 

dotyczących sterów strumieniowych – co najmniej w jednym projekcie w okresie 2004 – 2018; 

l.p. nazwa projektu badawczo-

rozwojowego, w ramach którego 
Wykonawca brał udział w roli 
realizującego analizy eksperyment. 

okres 

realizacji 

badania  

(od – do) 

podmiot, na rzecz którego 
realizowane było badanie  
 

1.    

…    

 

3) Udział w zespole badawczym co najmniej jednej osoby posiadającej w swoim dorobku 
zaprojektowane pędniki śrubowe (co najmniej jeden) wdrożone na statkach; 



                          
l.p. imię i nazwisko 

pracownika  

dorobek związany z 
zaprojektowanymi 

pędnikami śrubowymi 

miejsce 

wdrożenia  
(nazwa statku) 

rok 

wdrożenia 

1.     

…     
 

4) Udział w zespole badawczym co najmniej jednej osoby posiadającej stopień doktora nauk 
technicznych, wyspecjalizowanej w hydromechanice okrętu. 

l.p. imię i nazwisko oraz 
stopień naukowy 
pracownika naukowego  

 

dorobek naukowy związany z 
hydromechaniką okrętów 

rok realizacji 

badań/innych działań 
związanych ze 
wskazanym dorobkiem 

naukowym 

1.    

2.    

3.    

…    
 

5) Wydanie w ciągu ostatnich 5 lat przez pracowników Wykonawcy co najmniej trzech publikacji 

dotyczących analiz śrub okrętowych i/lub hydrodynamicznych badań modelowych i/lub 

hydrodynamicznych analiz numerycznych, w czasopismach znajdujących się na liście 
czasopism punktowanych publikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

l.p. imię i nazwisko autorów 
publikacji będących w 
okresie wydania 

publikacji pracownikami 

Wykonawcy 

tytuł publikacji tytuł 
czasopisma 

data publikacji 

1.     

2.     

3.     

…     
 

 

II. POTENCJAŁ TECHNICZNY 

Wykonawca wykaże, że spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki. Wykonawca wykaże, że posiada 
zaplecze laboratoryjne umożliwiające prowadzenie przedmiotowych badań, w tym: 
l.p. nazwa zasobu 

infrastruktury tech. 

parametry infrastruktury 

1. tunel kawitacyjny przekrój komory pomiarowej: ………………….. 
2. basen modelowy szerokość: ………………………….. 

długość: …………………………. 
pomost holowniczy o prędkości: ……………………. m/s 

 
 

..........………………………….……….………………………………… 

      miejsce, data, czytelny podpis Wykonawcy 


